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Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til løypekjøring fra Nordland Skikrets.
, Planutvalget ble orientert om saken i møte den 16. april 2013. Saken er sendt på høring til

særlovsmyndighetene med frist 10. mai 2013.

Saksopplysninger:

Løypekjøringen skal finne sted i nærheten av Lomi/Hanen/Tverrfjell. Det er en samling for
juniorløpere i langrenn og skal kjøres sammen med Team Nord-Norge. IN er et samarbeid
mellom Norges Skiforbund og skikrets ene i Nordland, Troms og Finnark.

Løypekjøringen skal finne sted i uka før samlingen starter. Samlingen varer fra 11. til 16. juni
2013. Lengde på løypa er 6 - 7ki.

Det er forventet ca 25 deltakere på samlingen.

Løypekjøringen skal foregå med løypemaskin. Løypemaskinen bringes inn i området via veien
med lastebiL.

I vilkår for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune heter det i punkt 1.2
Vintersesong - Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

((e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifer. ))

Utfordringen i denne saken er at sesong for motorisert ferdsel i utmark avsluttes 2. søndag i mai,
samt at deler av dette området ligger i A-sone (forbudssone).

Saken er sent på høring til Reindriftsforvaltningen, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmanen
i Nordland. Ved fristens utløp, den 10. mai 2013, forelå det uttalelse fra Fylkesmannen i



Nordland og Reindriftsforvaltningen. Fylkesmanen hadde ingen merknader til søknaden.
Reindriftsforvaltningen hadde følgende kommentarer:

((Det opplyses ikke om hvor mye folk som forventes til området, eller om hva som
vil være aktivitetsnivået rundt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å ~jøre opp løyper.

Reindriftsforvaltningen har drøftet denne saken med Balvatnet reinbeitedistrikt som har beiterett i
dette området. Distriktet er svært negativ til denne typen aktivitet inn i dette området som er
brukt som beiteland for rein på vår og sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstid for
reinkalvene og det er av den grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivitet.

I tilegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i utmark viser
Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter:

((Friluftsmøte, idrettsstevne (feks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende

sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten
samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller

innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes .))

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik karakter at den
også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven. Reindriftutøveme med beiterett vil
være å anse som ((brukere)) og samtykke fra disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innentes
før slik samling kan avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som omsøkt blir innvilget
inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er klarert med berørt reinbeitedistrikt sHk
Friluftsloven krever.))

Saksbehandlers vurdering:
Løypekjøringen skal finne sted i midten av juni. Det betyr at Fauske kommune evnt må
dispensere fra bestemmelsen som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med' tema
motorferdsel pkt. 6, § 1: (( Det skiles mellom barmarksesong (f.o.m. 2. mandag i mai t.o.m. 15.
oktober) og vintersesong (resten av året).))

Det er vei inn i området som er åpen for offentlig ferdsel på sommerstid.
Det er opplyst at området Lomi/Hanken/Tverrfjell er aktuelt. Deler av dette området ligger i a-
sòne og Fauske kommune må dispensere også for kjøring i a-sone.

Reindriftsforvaltningens uttalelse i saken må hensyntas. På bakgrunn av dette vil Rådmanen
innstile på at dispensasjon innvilges nied forbehold om at arangementet avklares med Balvatn
Reinbeitedistrikt på forhånd.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:

Nordland Skikrets innvilges dispensasjon for løypekjøring i uke 23 og 24 i 2013 i
området Ny-SulitjelmaiLomi/Tverrfjell. Det settes følgende vilkår:



1) Balvatn Reinbeitedistrikt må gi tilatelse til arrangementet
2) Grueiers tilatelse må foreligge før arangementet.
3) Tilatelsene må innentes av Nordland Skikrets.

Even Ediassen
Rådman
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Høringsuttalelse - Dispensasjon for løypekjøring - Nordland
skikrets - Ny-Sulitjelma I Lomi - Fauske kommune

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 18. april 2013, samt kart mottatt her 2.
mai 2013.

Vi har ingen spesielle merknader til søknaden.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

fm nopost~fylkesmannen. no
ww.fylkesmannen.no/nordland
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Søknad om dispensasjon for løypekjøring fra Nordland skikrets i området ny-
SulitjelmaILomi, juni 2013 - høring.

Viser til. brev av 18.04.13 hvor søknad om dispensasj on for 1øypekj øring fra
Nordland Skikrets sendes ut på høring.
Søknaden gjelder dispensasjon til å kjøre løypemaskin i tidsrommet 4. - 16. juni
i området Ny~Sulitjelma-Lomi. Begrunnelsen for søknaden er àt det skal avholdes
en treningssamling for juniorløpere i langrenn og team Nord-Norge.
Det opplyses ikke om hvor mye folk som forventes til området, eller om hva som
vil være aktivitetsnivået rundt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å kj øre opp løyper.

Reindriftsforvaltningen har drøftet denne saken med Balvatnet reinbeitedistrikt
som har beiterett i dette området. Distriktet er svært negativ til denne typen
aktivitet inn dette området som er brukt som beiteland for rein på vår og
sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstidfor reinkalvene og det er av den
grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivi tet.

I tillegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i
utmark viser Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter:

~Friluftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eller orienteringslø,J og liknende
samenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten
samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas, saming, start
eller innkomst finner sted eller hvor samenstimling av folk for øvrig må
påreknes. ,),)

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik
karakter at den også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven.
Reindriftutøverne med beiterett vil være å anse som ~brukere~ og samtykke fra
disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innhentes før slik samling kan
avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som
omsøkt blir innvilget inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er
klarert med berørt reinbeitedistrikt slik Friluftsloven krever.
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